Svenska Bukväggsbråck
Ett nationellt kvalitetsregister

Verksamhetsrapport 2011
Målsättning
Uppgiften för kvalitetsregistret Svenska Bukväggsbråck är att samla uppgifter avseende
operationsmetoder och dess komplikationer från enheter som opererar bukväggsbråck, såväl
primära som sekundära. Målsättningen är att samtliga i Sverige opererande enheter är
anslutna.
Syftet med registret är
att öka kunskapsnivån avseende behandling av bukväggsbråck
att belysa olika operationsmetoders effektivitet
att utvärdera produkters effektivitet vid bukväggsrekonstruktion
att skapa ett nationellt nätverk för ökat kunskapsutbyte
att stödja såväl nationellt som lokalt förändringsarbete

Verksamhet 2011
Registerverksamheten har, liksom föregående år, till mycket stor del ägnats åt att utveckla den
internetbaserade formuläret i samarbete med programutvecklare och statistiker vid RC Syd.
Den heterogenitet som präglar bukväggsbråck, exklusive ljumskbråck, ger upphov till många
variabler och därför ett komplicerat gränssnitt. Avsikten att strömlinjeforma inmatningsrutiner
och dynamiskt anpassa formuläret har visat sig svårare än beräknat och utökad
programmeringstid har krävts från RC Syd:s sida. Den nuvarande utformningen har tagit väl
vara på de synpunkter som användarna i pilotstudien genererade.
Flera kliniker har fortsatt registrera sina bukväggsbråck på papperformulär i enlighet med
registerunderlaget men endast fem av femton har deltagit i driftstesten under 2011.
Kvalitetsgranskning och testdrift under 2009 blottade svagheter i programvaran som används
av användarna. Databasplattformen använder HTML-standard för att generera skärmbild och
användargränssnittet. Den rådande webbläsaren (MS Internet Explorer 6) tolkar HTML på
icke-standardsätt vilket medför att dialogrutor och fönster inte blir läsliga. Uppgradering i
landstingens datorer planerades till hösten 2009, och genomfördes under 2010. Stora
ansträngningar för att lösa programmeringen har lagts ned och därmed fördröjt lanseringen.
Under hösten-vintern 2010 kunde slutvalidering och användaracceptanstest inledas för att
slutligen avslutas under våren. Under 2011 påbörjades inmatning av skarpa data, samt gjordes
en ansats för att registrera tidigare års data registrerade prospektivt på blanketter.
Registerutvecklingen redovisades vid Bråckdagarna i Stockholm under mars månad.
Styrgruppen har haft möten i anslutning till nationella möten i Stockholm och under
Kirurgveckan.
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Kommentar [.1]: Verksamhetsberätt
else
Verksamhetsberättelse med redovisning av
aktiviteter som registret har initierat/deltagit
i under året, konferenser och seminarier i
Sverige och utomlands, uppgifter om
forskning i anslutning till registret, nya
publikationer från registret.
Genomförda och/eller planerade
förändringar i driften och verksamheten av
registret, genomförd återrapportering,
deltagande i olika projekt, belysning av hur
registrets verksamhet har bidragit till lokal
kvalitetsutveckling. Ekonomiskt bokslut för
registret; innefattande vad medlen använts
till.
– Anvisningar 2008 SKL

Svenska Bukväggsbråck
Ett nationellt kvalitetsregister

Styrgrupp
Styrgruppen har under registerutvecklingsfasen utgjorts av Arbetsgruppen för bukväggskirurgi under Svensk Kirurgisk Förening, samt en registerutvecklingsgrupp. Arbetet har
fortsatt i nära relation med SIKT – Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi, en
delförening inom Svensk Kirurgisk förening – där flera av arbetsgruppen innehar
styrelseposter.
Gruppens sammansättning av representanter är geografiskt spridda och har alla stort och
mångårigt engagemang inom svensk bukväggskirurgi.
Styrgruppen för registret 2011 har utgjorts av
 Peder Rogmark, specialistläkare, doktorand, Malmö
 Agneta Montgomery, överläkare, docent, Malmö
 Sam Smedberg, överläkare, med.dr., Helsingborg
 Sven Bringman, överläkare, docent, Södertälje
 Johanna Österberg, överläkare, Mora

Ekonomi
Registrets anslagsansökan för 2011 bifölls med 200 000 kr. Detta har möjliggjort fortsatt
utveckling hos Registercentrum Syd. Registerhållarens och styrgruppens ordförandes
hemmaklinik har upplåtit sammanlagt 4 respektive 1,5 veckas arbetstid. Planerad
sekreterartjänst kunde inte tillsättas då tilltänkt person lämnat kliniken. Stramare ekonomiska
ramar i landstinget försvårar ledighet för utomklinisk verksamhet.
Registret fortsätter samarbetet med Svenskt Bråckregister avseende gemensamma vårmöten i
Stockholm.
Programlicens
Upplupna arbetskostnader 2011
Registerhållare 7 v
Styrgruppsordförande 1 v
Statistikertjänst och programmerartjänst 2011
ej fakturerat innan registret är driftsatt
Möteskostnader (Bråckdagarna, och Kvalitetsregisterdagarna)
Administration

35 000
75 000
37 500
?
15 000
5 000
=======
167 500

Halvårsrapport 2012
Lägesrapport presenterades på Bråckdagarna i Stockholm i mars.
Under våren 2012 har användarrapporter insamlats från anslutna enheter. Förhandlingar med
ytterligare anslutning pågår
September 2012
Peder Rogmark

Agneta Montgomery

Registerhållare

Ordförande styrgruppen
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